
Hierbij onze reactie op het Masterplan Binnenstad:

Oudewater is een echt boodschappenstadje. Uiteraard zijn er een aantal maanden in het 
jaar behoorlijk wat toeristen te vinden, maar deze zijn er, zoals gezegd, maar een aantal 
maanden per jaar. Wij als inwoners en ondernemers mogen het hele jaar door van onze 
veelzijdige binnenstad genieten!

Al jaren is het een feit dat er zowel in als rond de binnenstad veel te weinig parkeerplekken 
zijn. Nu zijn in het nieuwe masterplan nog meer plekken verdwenen uit de 
Leeuweringerstraat/Donkere Gaard/Korte Havenstraat!

Deze zouden gecompenseerd worden op de verlengde Donkere Gaard/Kromme Haven, door 
de bomen anders in te richten, maar inwoners die boodschappen komen doen gaan niet de 
auto helemaal daar neerzetten en vervolgens sjouwen.

Er zijn na de komst van de Hema al 4 parkeerplaatsen verdwenen aan de Donkere Gaard, 
wat wij toen al heel jammer vonden, maar gelukkig bleven er bij ons in de directe omgeving 
nog wel parkeerplaatsen over. Echter in het nieuwe plan dreigen deze ook te verdwijnen? 

Bij ons komt het regelmatig voor dat klanten bij ons voor de deur (en ook bij andere collega's 
in de straat) willen laden en lossen. Dit zal, indien er geen parkeerplaats in de directe 
omgeving van onze winkel is, op de rijbaan plaats gaan vinden, waar dan eventueel het 
verkeer weer opstroopt. Vandaar onze wens om de parkeerplaats bij ons schuin voor de 
deur/voor de Kroeg, te behouden, en het liefst ook zoveel mogelijk op de Donkere Gaard, 
direct grenzend aan de Markt, en de rest van de Leeuweringerstraat en Korte Havenstraat.

Mede ook omdat we willen dat we onze oudere klanten die slecht ter been zijn (en dat zijn 
er toch aanzienlijk wat), niet de kans ontnemen om de boodschapjes díé ze nog kunnen 
doen, ook te laten doen. Tuurlijk kunnen we thuis bezorgen, maar deze mensen genieten er 
nog intens van om even de deur uit te zijn, de auto dichtbij neer te zetten en even met een 
praatje en (in ons geval ) een lekker flesje wijn de winkel weer te verlaten. Hoe simpel kan 
het zijn!

Er bestaat namelijk ook een grote kans dat als we nog minder bereikbaar worden voor met 
name autoverkeer, er toch ondernemers zijn die er wellicht het bijltje bij neer moeten gooien... 
Er is al zoveel verdwenen uit de stad en directe omgeving, waarbij duidelijk en verandering in 
klandizie merkbaar was, denk aan de apotheek, de bibliotheek, en zo kan ik nog wel even 
doorgaan.

Ook vanuit cultuur historisch oogpunt snap ik het verdwijnen of vervangen van 
parkeerplaatsen niet helemaal. Vroeger was de hele markt zelfs parkeerplek, en daar hoorde 
je toen ook niemand over? En een volle fietsenstalling is zo mogelijk nog lelijker dan een 
auto in mijn optiek.

Zo zou er dus wel meer plaats voor fietsen moeten komen, maar de huidige fietsenstallingen 
worden nu al niet efficiënt gebruikt, men zet zijn fiets gewoon neer waar hij wil, niet lettend 
op of daar ook daadwerkelijk een officiële stalling is.



Ook moet er meer zitgelegenheid komen, als in bankjes of stenen bloembakken met zitjes. 
Hebben we niet genoeg terrassen staan in de zomer? En hoeveel weken in het jaar zullen 
deze zitjes dan effectief gebruikt worden? Deze ruimte kan beter benut worden met 
faciliteiten die het hele jaar rond gebruikt kunnen worden.

Hopelijk kunnen we er nu vanuit gaan dat er eens serieus naar de input van de ondernemers 
gekeken kan worden, in plaats van alles maar op het toerisme en het cultureel oogpunt toe 
te spitsen. Oudewater moet zo functioneel blijven als het altijd al is geweest, dat is de 
kracht!

Voor mij persoonlijk zie ik Oudewater altijd door een roze bril, dit zal ook zeker niet 
veranderen! Ik woon mijn hele leven al in Oudewater, ben geboren in het pand waar toen, 
en nu nog steeds, onze winkel ook gevestigd is. De Markt is mijn voortuin, en het beeld van 
Herman de Man en de kanonslopen* voor de deur van de Heksenwaag waren vroeger mijn 
speeltuin! De binnenstad van Oudewater is van zichzelf al prachtig en heerlijk om in te 
vertoeven, laten we dit dan ook voor zoveel mogelijk mensen mogelijk houden, met name 
voor onze eigen bewoners! De toerist komt heus wel, of er nou een auto meer of minder 
langsrijdt!

* zullen we deze ook gewoon laten staan waar ze staan?
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